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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszolt
a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.
DINAMIKUSAN HALAD
AZ OKOS VÁROS PROJEKT
Jelenleg zajlik az Okos város intelligens
világítás projektje. Próbaképpen felhelyeztek öt lámpatestet a város különböző pontjain, hogy lássuk a működésüket, hogy a meghatározott wattszámú
lámpák elegendőek lesznek-e azon a
területen, ahol használni fogjuk őket.
A gyalogátkelőhelyeknél sokkal erősebbek kellenek, ahogyan ott is, ahol
nagyon magasak a kandeláberek vagy
a fontosabb közlekedési útvonalak mentén. A mellékutcákba kisebb teljesítményű lámpák kerülnek. Minden oszlopon
lesz lámpatest, amelyek sokkal jobban a
járdára és az úttestre koncentráltan világítanak, így nem felfelé szórják a fényt,
mint a normál fénycsöves lámpatestek,
ezzel is védve a környezetünket. A terv
az, hogy sokkal olcsóbb és hatékonyabb
legyen Monor közvilágítása, melyet
komoly tervezési munkák előztek meg.
Minderről a következő oldalon bővebben is olvashatnak.
Az intelligens gyalogátkelőhelyekről folyamatosak az egyeztetések. Hat
olyan csomópont is van, ahol vagy okosítva lesznek a már meglévő gyalogátkelőhelyek, vagy teljesen újakat építünk.
A közút is felmérte az utakat, mert még
idén elkezdődik a közút által kezelt
egyes monori utak felújítása.

FOLYTATÓDNAK A BERUHÁZÁSOK
Elindult a Strázsán az új élménypark és
játszótér kivitelezése. Egyelőre a tereprendezés és a földmunkák zajlanak, a
tuskókat szedték ki, hogy majd új fákat
ültessenek és sétányokat alakítsanak ki,
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majd hozzák a játékokat és
telepítik őket.
Egy-két héten belül
indul a Széchenyi utca
felújítása is, amire a forrást a Belügyminisztérium
pályázatán nyertünk.
Megtörtént a munkaterület átadása a Vásártéren
épülő 80 férőhelyes bölcsőde kapcsán. A kivitelező hamarosan megkezdi
a munkálatokat, néhány
napon belül el is indul az
építkezés.
A Napsugár óvodánál
játszóudvar bővítésének
céljából az önkormányzat
megvásárolt egy telket. Jelenleg az engedélyeztetési tervek készülnek. A pontos
műszaki tartalomról még egyeztetünk.
Haladunk ezzel a beruházással is.

ÉG A TŰZ!
Sok panasz érkezik az égetésre. Fontos,
hogy ha a lakosság olyankor tapasztal
füstöt, amikor nem megengedett az égetés, vagy olyan anyagot égetnek, amit
nem lehet, akkor tegyenek bejelentést a
katasztrófavédelemnél, nekik van ilyen
esetben jogkörük intézkedni! A levegőtisztaság szempontjából a járási hivatal
is eljáró hatóság, őket is lehet értesíteni.
Továbbra is péntekenként lehet kizárólag csak száraz kerti hulladékot égetni!

KÉRLEK, MARADJ OTTHON!
Most járunk a járvány csúcsán, nagyon
sok a fertőzött, sajnos sokan elhunytak, és már az idősebb korosztály mellett a 40-50 éveseket is
súlyosan ledönti a vírus.
Nagyon fontos lenne,
hogy vigyázzunk egymásra és magunkra is!
Ehhez pedig kell, hogy
tartsuk a másfél méteres védőtávolságot. Az
új kormányrendelet szerint a maszkhasználat belterületen, közterületeken mindenütt
kötelező, ennek ellenére
azt látjuk, hogy vannak, akik nem használják a maszkot, nem tartják be a kellő távolságot.
A monori parkokban, az
uszoda melletti játszó-

téren vagy a Tavas parkban nagyon sok
olyan ember jön, megy, mozog, akiken
nincs maszk. Délutánonként, hétvégenként, főleg a meleg idő beálltával egyre
többen mennek ki a szabadba. A Kövál
Zrt. folyamatosan fertőtleníti a forgalmasabb közterületeket és ezen belül a
monori játszótereket, ahol a hatévesnél
idősebb gyermekeknek és a szüleiknek kötelező maszkot használniuk, a
használat után pedig fertőtlenítsük le a
gyerekek kezét, ami a vírustól függetlenül is hasznos.
Az lenne a legfontosabb, hogy otthon
maradjunk, de ha mindenképpen szeretnének kimozdulni, érdemes körülnézni, és kevésbé zsúfolt helyre ellátogatni. A környékünkön és a közvetlen
közelünkben is sok lehetőségünk adódik szabadidős célból kimozdulni. Ott
van a csévharaszti sétaerdő, ahol nagyot
lehet kirándulni, vagy a Strázsahegy, a
monori Forrásvölgy, a tetei Forrásvölgy,
a Gombai-tó és -patak környéke. Mindmind kisgyerekek számára is élvezhető, nagyszerű családi kirándulásokra.
Bénye után van egy tájvédelmi terület,
ahol találunk felfestett túraútvonalat is.
Mindenkinek ajánlom, nagyon szép és
természetközeli. Olyan állatokkal találkozhatunk, amiket a mindennapokban nem láthatunk, és kevesen látogatják, igazán nyugodt kikapcsolódás vár
ott ránk. De akinek van gépjárműve és
messzebbre tud menni, sok hely létezik,
amelyek most is látogathatók, de próbáljunk meg olyan célokat választani, amik
nem tartoznak a közkedvelt látványosságok közé. Ne a népszerű kirándulóhelyekre menjünk, hiszen most az a cél,
S.
hogy ne érintkezzünk másokkal!
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Az Okos város soron következő eleme lesz a projekt második legnagyobb beruházása. Az
intelligens világítás megjelenésével nagy lépést teszünk egy fenntarthatóbb város felé és
ebből következően igen nagy mértékben csökkennek kiadásaink az áramszolgáltató felé.
JÓL LÁTTAM EDDIG IS...
Monor közvilágítás tekintetében nem
kell, hogy szégyenkezzen. Ha végigmegyünk a városközponton az esti órákban, mindannyian jólesően gyönyörködünk a – lassan városunk védjegyévé
váló – sárgás fénybe öltözött utcákon,
épületeken. A kisebb utcák ugyancsak
el vannak látva megfelelő világítással a
belvárostól távolabb eső területeken is.
Városunk ragyog, ugyanakkor ennek ára
van. Egy ilyen kiterjedésű terület közvilágítása hatalmas összegeket emészt
fel. A felszerelt hagyományos lámpák
magas fogyasztása, az, hogy működésük folyamatos időbeni szabályozása
nem lehetséges, illetve élettartamukból adódó karbantartási szükségletük
magas díja már egy régi probléma, amire
szintén az Okos város kínált megoldást.
Monornak lehetősége volt a projekt elemei közé beépíteni a közvilágítás modernizálását is, amivel az anyagi megtakarítás mellett a zöldebb jövő felé is teszünk
egy hatalmas lépést. Az eddigi lámpatestek kevésbé fókuszáltan világítottak,
így szórt fényük hatalmas fényszennyezéssel járt. Mindenki ismeri a jelenséget,
mikor közeledik egy városhoz és az már
messziről ragyog. Szép látványnak tűn-

het, ugyanakkor ez is egy jelentős terhelés a környezetünkre, ami többek között
a madarak számára is igen nagy kihívást
jelent.

vin körüli színhőmérsékletnek köszönhetően a város fehér fénybe öltözik majd,
amelyben minden tárgy megőrzi eredeti
színét és a fű éjszaka is zöld marad.

MITŐL INTELLIGENS?

MI A „MATEK”?

Az új világítótestek első és legfontosabb
tulajdonsága, hogy LED-es fényforrások,
így fogyasztásuk a töredéke elődjeikhez képest. Míg a hagyományos közvilágítás két üzemállapotban működött,
azaz vagy világított, vagy nem, addig ez
a megoldás egy szabályozható fényerősséget biztosít, amelynek mértékét akár a
forgalomtól függően is lehet állítani, így
érve el további jelentős megtakarítást.
Régóta jelentett problémát, hogy a napkelték és napnyugták folyamatos időbeni változása nem tette lehetővé a gazdaságos működtetést, de az intelligens
szabályozásnak köszönhetően ezentúl
a LED-es lámpatestek üzemeltetését a
rendszerhez tartozó különböző érzékelők
segítségével akár ezen változó paraméterekhez is hozzá lehet rendelni. A technológiának köszönhetően a világítótestek működésének figyelemmel kísérése
is könnyebé válik, így egy meghibásodás azonnal észlelhető és karbantartása
jóval gyorsabban történhet. A 4000 Kel-

Az intelligens világítás megjelenésével többlépcsős megtakarítás várható.
Beépítésükkel a fogyasztásban észlelhető a legmagasabb anyagi többlet. A
gyártó és az MVM eddigi tapasztalatai
szerint mintegy 66-67%-al csökkenhet a
rendszer energiafelhasználása és ezzel
együtt természetesen csökken a rendszerhasználati díj is. A szakértők felhívták a figyelmet a technológiában rejlő
finomhangolási lehetőségekre is, amelyekkel nagyban növelhető a további
megtakarítás. Figyelembe véve, hogy a
LED-fényforrások élettartama több, mint
50 000 óra, a karbantartás és üzemeltetés költsége a szakértők szerint előreláthatólag 50 százalékkal csökkenthető a
telepítést követően. A városban található
világítótestek nyolcvan százaléka lecserélésre kerül és a tervek szerint néhány
hagyományos fényforrás elhelyezésre
kerül majd a Strázsa néhány kevésbé
kivilágított pontján, így összesen mintegy 600 lámpatesttel bővül városunk.
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ÖNKORMÁNYZAT
MÁRCIUS 15.

TÁMOGASSUK A HELYI SZERVEZETEKET!

EMLÉKEZVE

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!

Az idén rendhagyó módon emlékezett meg nemzeti ünnepünkről március 15-én Darázsi Kálmán polgármester. A járványügyi korlátozások
nem tették lehetővé ünnepség megtartását, az emlékezők összegyűlését, így a polgármester egymaga
helyezte el a városvezetés és a monoriak képviseletében és nevében a
megemlékezés koszorúját az Esküre
emelt kéz emlékműnél.
MS Infó

•

VÁRHATÓAN FÉL ÉVIG TART

INDUL A VASÚTFEJLESZTÉS
Online sajtótájékoztatón jelentette be
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, hogy
a MÁV 20 milliárd forintos kormányzati támogatással áprilisban folytatja
a ceglédi vonal Vecsés–Üllő–Monor
szakaszának felújítását.
A Monort átszelő vasútvonalnak
meghatározó szerepe van a város
életében. Jelenleg nagyon gyakoriak
a késések, a járatkimaradások, és
erre nem lehet munkahelyet és egzisztenciát alapozni, nagyon fontos
hogy ez megváltozzon – mondta el
az államtitkár. A modern vasút a környezetvédelem fontos része, miközben a régió gazdasági fejlődésében
is tényező. A munkálatok várhatóan
fél évig tartanak majd.
Strázsa infó

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!
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Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra, hogy
rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Minden adóbevallást leadó
magánszemély jogosult az adójának 1%-ról az egyházak
részére, 1%-ról pedig arra jogosult közhasznú civil szervezetek, alapítványok részére rendelkezni. Ezt legkésőbb
2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
Összegyűjtöttük azon helyi szervezeteket, akik számára
felajánlható az adó 1%-a, hogy a monori adófizetők tudjanak
róla, milyen célokat támogathatnak a kötelezően fizetendő
személyi jövedelemadójukkal.
Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
Közhasznú Alapítványa – adószám: 18674286-1-13
Csellengők Állatotthon Alapítvány – adószám: 18941706-1-13
Csend Hangjai Alapítvány – adószám: 18681426-1-13
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás – adószám: 16935327-2-13
Dr. Fónyad Dezső Emlékére Kulturális és Vallási Célú Alapítvány – adószám: 18666739-1-13
Dr. Gombos Matild Alapítvány – adószám: 18684254-1-13
Egy Falu – Egy város Egyesület – adószám: 18688753-1-13
Gézengúzok Óvodája Alapítvány – adószám: 18722554-1-13
Gyermekláncfű Egyesület – adószám: 18719112-1-13
Idősek Klubja Monor – adószám: 18676288-1-13
Közös út Cukorbetegek Egyesülete – adószám: 18680566-1-13
Monor és Vidéke Horgász Egyesület – adószám: 19832979-1-13
Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület – adószám: 18687659-1-13
Monor Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány – adószám: 18703856-1-13
Monorért Baráti Kör – adószám: 18689723-1-13
Monori Borút Egyesület – adószám: 18725715-1-13
Monori Bömbölde-Tipegők Alapítvány – adószám: 18689527-1-13
Monori Esthajnalcsillag Alapítvány – adószám: 18712414-1-13
Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány – adószám: 18691951-1-13
Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány – adószám: 18677980-1-13
Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapítvány – adószám: 18678510-1-13
Monori Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány – adószám: 18697407-1-13
Monori Polgárőr Egyesület – adószám: 19186144-1-13
Monori Sportegyesület – adószám: 19831624-2-13
Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány – adószám: 18709553-1-13
Nagycsaládosok Monori Egyesülete – adószám: 19177108-1-13
Nefelejcs Alapítvány – adószám: 18709405-1-13
Oláh István Alapítvány a monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért
– adószám: 18660513-1-13
Ökumenikus Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány
– adószám: 18698312-1-13
Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány – adószám: 18409538-1-13
Sulipersely Monor Nemzetőr Általános Iskola Diákalapítvány – adószám: 18683473-1-13
Tenisz Club Monor Sportegyesület adószám: 18203868-2-13
Turner Ferenc Alapítvány – adószám: 18705339-1-13
Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány – adószám: 18338269-1-13
Vigadó Nonprofit Kft. – adószám: 14007505-2-13

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

ZR BT. – GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor, Tel.: 06(29)414-758
Ország út 5.
06(30)9426-739
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Házias
füstölt áru
piaci árakon

Házhoz szállítás

hétfőtől péntekig 8–18 közott
egyeztetés alapján
Péteri, Monor, Gomba, Bénye és Káva
településekre.

HETI KÉTSZER ÉRKEZIK

SZŰRŐBUSZ
A megnövekedett igények miatt egymást követő két napon
is Monorra érkezik az időszakos koronavírus-tesztállomás,
a Covid-szűrőbusz. A Monori Városi Uszoda parkolójában
jelentkezhetnek azok, akiknek háziorvosa megrendelte a tesztet és nincsenek súlyos tüneteik.
A szűrésre érkezők körét a Mentőszolgálat munkatársai a
rendelkezésükre álló adatbázisból látni fogják, tehát a helyszínen már csak a személyazonosság igazolására (személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya) van szükség. A szűrőbusz a Mentőszolgálat Covid-szűrésének leterheltségét enyhíti, azokat az enyhébb tünetekkel rendelkező betegeket várják, akiknek egészségi állapota megengedi a szűrőállomás
felkeresését. A Mentőszolgálat kéri, hogy a helyszínre elsősorban gépkocsival érkezzenek (akár utasként). A mintavételhez a páciensnek nem kell kiszállnia az autóból. A minta
értékeléséig a gépkocsit a parkolóban félreállítják. A gyorsteszt kiértékelése 15-20 percet vesz igénybe. Amennyiben az
antigén gyorsteszt negatív, úgy a helyszínen egy további mintavételre kerül sor PCR-vizsgálat elvégzése céljából, azonban
ennek értékelése később történik, a páciens tájékoztatást kap
arról is, hogy milyen módon jut a teszt eredményéhez.
A vizsgálatra érkezők a teszt előtt 3-6 órával ne étkezzenek,
ne igyanak, ne dohányozzanak és ne mossanak fogat.
A Monori Mentőállomás dolgozói a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Magyar Vöröskereszt munkatársaival
együtt végzik el a Covid–19 AG gyors- és PCR-teszteteket.
A szűrőbusz munkatársainak a Kövál Nonprofit Kft. biztosít étkezést. A város vezetése a szűrőbusz meghívásával segíti
a lakosságot, hogy a tesztelés miatt ne kelljen messzire utazStrázsa infó
niuk.

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,

Üzlet: Bénye, Pilisi u. 17/A
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00-ig
Rendelés felvétel: 06-20/496-0062
Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00
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Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840
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Telefon.: 29/412-320
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KÖZÖSSÉG
NÉGY KATEGÓRIÁBAN VÁRJÁK A 6-18 ÉVESEK ALKOTÁSAIT

Angol nyelvoktatás

GYEREKEKNEK

ITT A TŰZVÉDELMI ALKOTÓI PÁLYÁZAT

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyez
tetése.
Köffer Lajos

0620/9971299
A veszettség elleni kötelező
védőoltást egész évben
folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!
Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG, ultrahangos
fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Dr. Biró Péter Gábor
állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12
Tel.: 29/411-717
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Immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatát óvodásoknak és iskolásoknak.
A kezdeményezés célja, hogy az óvodások és
az iskolások műveiken keresztül mutassák be
a tűzvédelem fontosságát, a tűzoltók izgalmas
és egyben kihívásokkal teli világát. Az alkotások központi témája a tűzmegelőzés.
Három korcsoportban nevezhetnek a gyerekek: 6-10, 11-14 és 15-18 éves tanulók küldhetnek be alkotásokat. A beérkező műveket
először helyben bírálják el, az itthon első helyezést elért pályázatok jutnak tovább az országos
versenyre.
Az óvodások a pályázatra egyénileg szabadkézi rajzkategóriában pályázhatnak A/3-as
vagy A/4-es méretű alkotásokkal, vagy csoportosan egyéb kézműves alkotással.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái
(egy csapaton belül legfeljebb három, azonos
korcsoportba tartozó gyermek vehet részt):
• szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-es méretű
ceruza-, toll-, tus-, kréta-, akvarell-, pasztellkép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás);
• egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír-, gyurma-, agyagalkotás, legfeljebb 30×30×20 cm méretben);
• irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény
vagy tanulságos történet);
• számítógépes program (játék, alkalmazás
vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú
film).
Az az óvoda vagy iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a
Legkreatívabb óvoda/iskola 2021 címet, amely
együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor,
tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.
Beérkezési határidő: 2021. április 30. A
fővárosi/megyei eredményhirdetés 2021. május
21-ig tart. Az országos díjátadó 2021. június
15-ig kerül megrendezésre. További információk Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltségén. (+36-29/610-010, monor.kk@katved.gov.hu)

MONOR LEGIFJABB LAKÓINAK

BABASZÁMLA ÉS ELŐTAKARÉKOSSÁG
Monor város kezdeményezésére az önkormányzattól egyszeri tízezer forintos befizetést
kapnak az egyéves kor alatti babák családjai
Start-értékpapírszámla nyitása esetén.
Bizonyára minden szülő örömmel fogadja
a Magyar Államkincstár levelét, mellyel nem
sokkal gyermekük születése után értesítik,
hogy az újszülöttük számára életkezdési letéti
számlát nyitottak. A számlára az állam 42 500
forintot helyez, amit a gyermek nagykorúvá
válva kamatostul vehet fel. Ez a kamat értékmegőrző szintű.
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei további kincstári
befizetésre is számíthatnak. Mivel a számlával nincs kötelező tennivaló, a kisdeddel meg
annál több, a levél a fiókba kerül, a többség
gyorsan elfelejti a benne olvasható javaslatot, miszerint a szülő ezt a pénzt ügyfélkapun
keresztül, vagy állami értékpapírokat forgal-

mazó pénzintézetnél nyitható Kincstári Startértékpapírszámlára helyezheti át. Amit ésszerű
megtenni, hiszen a gyermek részére megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlára természetes személyek, illetve a belföldi települési
önkormányzatok is teljesíthetnek befizetést,
míg az életkezdési letéti számlára befizetések
kezdeményezésére nincs lehetőség. Az egyéni
befizetésekre az állam évente további támogatást nyújt (a befizetések 10%-ának megfelelő, de
legfeljebb évi 6 000 Ft állami támogatást), ezzel
is ösztönözve a hosszú távú megtakarítási
szándékot. A Start-értékpapírszámla egyúttal babakötvényként kezelődik, vagyis állami
garanciák védik. Ez a betét, rendszeres családi
takarékoskodással kiegészítve, jelentős anyagi
segítséget nyújthat majd a fiatalnak, akár a
továbbtanuláshoz, akár a pályakezdéshez. Egy
pelenkacseréhez szükséges idő alatt mindez
elintézhető.
S hogy a gondoskodó szülői magatartást
jutalmazza, kifejezze a lakóközösség örömét
és szolidaritását minden monori újszülött
családja iránt, a gyermek egyéves kora előtti
értékpapírszámla-nyitás esetén a Monor
Város Önkormányzata 10 000 Ft-ot helyez el
TG
ezen a számlán.
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KÖZÖSSÉG
ÁPRILIS 26–28.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 2021/22-es nevelési évre 2021. április
26-án, 8-tól 18 óráig, április 27-én 13-tól
18 óráig, április 28-án pedig 8 órától 12
óráig kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek. A járványhelyzet miatt elektronikus úton is be lehet
iratkozni, ebben az esetben a szükséges
iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon (2021. szeptember 1.) kerül sor.
Az év közbeni felvételi igényeket
‒ azokra a gyermekekre, akik 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők ‒ szintén a fenti időpontban
kell jelezni az óvodában. A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell felvenni,

melynek körzetében lakik, vagy a szülője dolgozik, ezért a körzetes óvodában
bonyolítsák le a beiratkozást. Amennyiben másik óvodát választanak, jelöljék
meg a jelentkezési lapon.
A nevelési év első napja 2021. szeptember 1., utolsó napja 2022. augusztus 31.
A felvételi kérelmekről az óvoda
vezetője 2021. május 28-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés
tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés)
lehetőségét és határidejét is.
A beiratkozáskor hozza magával a
kitöltött jelentkezési lapot, mely az óvodákban beszerezhető vagy letölthető a
www.monor.hu oldalról, ahol további
információkat is találnak a jelentkeStrázsa infó
zésről.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
A 2021/2022-es tanévre a Monori Tankerületi Központ illetékességi területén
működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2021. április 15-én,
csütörtökön és április 16-án, pénteken.
Az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő
(2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
Az általános iskolába elektronikus
úton is be lehet iratkozni. A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet a Monori Tankerületi Központ a www.
kk.gov.hu/monor oldalon, az intézmények
pedig a helyben szokásos módon teszik
közzé.
Strázsa infó

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÓKNAK!

ELSŐ HELYEZETT VÉRADÓ MONOR
A március tizedikei véradás országszerte ismét
nagyon eredményes
volt, hiszen összesen 45
helyszínen tartott véradást a Magyar Vöröskereszt. A teljes létszámból, ami 1286 volt, Monorról
jelentek meg a legtöbben,
azaz 133-an. Így idén másodjára állhat Monor a dobogó
legfelső fokán, amivel 369
embernek adtak lehetőséget a
gyógyulásra.
Nagyon fontos, hogy ha
valaki átesett a koronavírus-fertőzésen, lehetőség szerint adjon vért, hiszen a gyógyult betegek véréből előállítható egy
különleges plazmakészítmény, melyet

az egész világon a súlyos állapotú fertőzöttek terápiájában alkalmaznak.
Vérplazmaadásra az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) honlapján
lehet jelentkezni. A jelentkezők egy
előzetes orvosi vizsgálaton
vesznek
részt, melyen felmérik, hogy alkalmas-e az illető a
plazmaferezisre.
Amennyiben
valaki átesett a
koronavírus-fertőzésen és korábban
pozitív PCR-teszttel
rendelkezett, de legalább három hete tünetmentes, ha megteheti, adjon
J.B.
vért, és mentsen vele életeket!

KLÍMASZERELŐ

ÓVODÁK

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
A monori óvodák 2021. évi nyári
zárvatartásának rendje az alábbiak
szerint alakul:
• Monori Bölcsőde
• 2021. 07. 19–2021. 08. 08.
• Napsugár óvoda
2021. 07. 26–2021. 08. 22.
• Szivárvány óvoda
2021. 06. 28–2021. 07. 25.
• Kossuth Lajos óvoda
2021. 08. 01–2021. 08. 22.
• Tesz-Vesz óvoda
2021. 07. 26–2021. 08. 22.
• Petőfi óvoda
2021. 06. 28–2021. 07. 25.
• Mesevár Telephely óvoda
2021. 06. 28–2021. 07. 25. Strázsa infó

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Ingyenes felmérés
Klímatelepítés
Karbantartás
Javítás
+36-70/949-3726

ricsiklima@gmail.com
2021. április | MONORI STRÁZSA

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Guttyán Richárd

Árvai Richárd

06-30/475-2917
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KÖZÖSSÉG
AZ AVARÉGETÉSTŐL A FÁRADT OLAJIG

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A KERTBEN ÉS A HÁZ KÖRÜL
keverve szabad égetni. Azonban van
más megoldás is! Próbálkozzunk komposztálással, ha eddig nem tettük. A
komposztálással nemcsak a levegőnket kíméljük, hanem a kiskertünk talajának minőségét is javíthatjuk. Ha erre
nincs energiánk, vihetjük a zöldhulladékot – az avar is annak számít – a hulladékudvarba, ahol a monoriaktól háztartásonként évente egy köbméterig
ingyen befogadják. (Fontos: igazolások
kellenek a beszállításkor, hogy fizetjük a
hulladékszállítási díjat és helyben lakók
vagyunk.) Ha zsákba gyűjtjük, nem kell
utánfutót kölcsönöznünk – bár az sem
drága –, személyautóval is boldogulunk.
S persze változatlanul érvényes a havi
két zsák zöldhulladék ingyenes elszállítása a kapuk elől, egyúttal a kötegelt
nyesedéket (hetven centinél nem hoszszabbra összevágott és összekötözött
ágakat) pedig mennyiségtől függetlenül
elviszik.
A monori hulladékudvar a Bajcsy
Zsilinszky utca végén található, kedden 7-től 16-óráig, szerdán 7-től 16 óráig,
páros héten szombatonként pedig 8-tól
12 óráig tart nyitva. Nézzük, mit vesz-

Kerékpárbolt

Monor,

virág u. 25.

Külső, belső gumik,
kerékpáralkatrészek, tartozékok:
nyergek, váztáskák, hátizsákok,
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:

városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok
garanciával
Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása,
cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes
cseréje és fedése

06-30/919-4694
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Alpin- l.
a
technikáv

Ajándékutalványok kaphatók
5 000, 10 000, 20 000 Ft értékben.
KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

Járművezető képzés

Automata váltós
Am, A, A1, A2 és B kategóriában személygépkocsival
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt is vállalunk oktatást
E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!
Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

Tavasz van, az avarral, a kerti hulladékkal kezdenünk kell valamit. A szokásos égetés a legrosszabb megoldás,
de nem tilos. Viszont nem felejthetjük
el, hogy városunk levegőjére fokozottan ügyelnünk kell, ami mindannyiunk
érdeke.
Az önkormányzati rendelet saját telkünkön péntekenként napközben május 23-ig engedélyezi, de szigorú feltételekkel az égetést: csak szélcsendes, száraz időben, száraz növényi hulladékot,
kis adagokban, más hulladékkal nem

nek át? Kis és nagy elektronikai hulladékot, lomhulladékot, személyautó
gumiabroncsot, üveget, csomagolási
hulladékot, lakossági építési törmeléket, használt sütőzsiradékot, használt
étolajat, fénycsöveket, izzókat, festékek
csomagolásait, veszélyes hulladéknak
minősülő üres csomagolóanyag hulladékot, növényvédő szerek csomagolásait, szárazelemet, akkumulátort, fáradt
olajat, szintetikus motor-, hajtómű- és
kenőolajat. Mindezt háztartási mennyiségben, ingyen átveszik. (Részletekről: a
06-53/500-152; 06-53/500-153 telefonszámon vagy a www.dtkh.hu oldalon találnak.)
A lomtalanításra külön, ingyenes lehetőség is van, bejelentés után
évente, háztartásonként kétszer kérhetjük feleslegessé, használhatatlanná vált
holmijaink elszállítását.
Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, megéri a fáradságot, portáink tisztasága csak
az utcák, árkok, parkok, játszóterek,
sportpályák, pályaudvarok, csatornák,
város környéki kiserdők tisztaságával
együtt teremtenek igazi minőségi városi
TG
életfeltételeket.

egyedi
sírkövek

Kedvező
árak!
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Szűcs László • Monor, Tompa Mihály 50/b • Tel.: 06-70/3154127
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KÖZÖSSÉG
ITT A TAVASZ!

SZÉPÜL A VÁROS

gunk alatt most különösen jóleső. A
város virágosítása évente kétszer történik a Kövál Zrt. szakképzett kertészeinek iránymutatásai szerint.
Van egy tavaszi és egy őszi ütem, amikor az adott időszaknak megfelelő virágok kerülnek ki az ágyásokba a régiek
helyére. Az ősszel elültetett évelő árvácskák tavaszodáskor bontakoztatják ki teljes, színpompás szépségüket. És ilyenkor
kerülnek az ágyásokba az adott időszaknak megfelelő virágok is: a muskátlik és
olyan egynyári növények (pirosfonákú
tóalma, rézvirág, begónia, zsálya, bársonyvirág), amelyek megfelelően ellenállóak a környezeti tényezőkkel szemben. A Kövál munkatársai rendszeresen
és folyamatosan gondozzák a növényeket egész évben, öntöznek és gazolnak.
E mellett a parkok, játszóterek és a belváros karbantartásáért is mindent megtesznek. Kihelyezték a KRESZ-parkba a
hintát, és folyamatos a város padjainak
felújítása. A közelmúltban szerelték fel
az új padokat a Petőfi utcában. A városban szükséges karbantartási munkák,
a szemét mentesítése 20 fős állandó létszámmal, a dolgozóik megfelelő átütemezésével, heti terv szerint történik.
Vigyázzunk együtt a város tisztasáB.G.
gára!

A meteorológiai és a csillagászati
tavasz a természeti és a lelki megújulás
kezdete. Hosszabbodnak és melegednek a nappalok, a nagyböjt méregteleníti
a szervezetünket, a húsvéti nagytakarítás kellemesebbé teszi a környezetünket.
A város vonatkozásában a tavaszi közérzetünk javításában pedig a KÖVÁL
Nonprofit Zrt. munkatársai teszik
minden évben a legtöbbet.
A közterületek felvirágoztatásának
látványa hosszú, kényszerű bezártsá-

HázHoz szállítás saját futárral

a következő településekre: Monor • Monorierdő • Péteri • Csévharaszt • Vasad • Gomba • Pilis

Albertirsa • Nyáregyháza • Ceglédbercel • Cegléd • Bénye • Budapest XVII. • Ecser • Gyömrő • Maglód • Mende

www.

vedd

.hu

Diszkont áron házhoz szállítva

06-20/389-8259

159 Ft

225 Ft

409 Ft

195 Ft/db

669 Ft

409 Ft

Riesenbrau sör

Dreher Gold sör

Coca-Cola,
Fanta

0,25 liter/doboz

Hell kávék

Házias ízek
chilis bab

Perfex Wc-papír

0,5 liter
dobozos

0,5 liter
dobozos

2,5 liter

800 g

3 rétegű,
10 tekercs

949 Ft
Coccolino öblítő
1680–1900 ml

219 Ft
CBA
kutyaszalámi
1 kg

Amíg a készlet tart.

Monor,
Jókai utca 3–5.
2021. április | MONORI STRÁZSA

Monor,
Dózsa György
utca 37.
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KÖZÖSSÉG

MIÉRT JÓ ÁLLATMENHELYI
ÖNKÉNTESNEK LENNI?
Bár a járvány nem kedvez most semmilyen új elhatározásnak,
arra mindig tudunk módot találni, hogy valakivel jót tegyünk.
Egy követni való példát és több nagyon jó okot is tudunk
mutatni, hogy miért éri meg állatmenhelyen önkénteskedni.

A

z állatmenhelyek – főleg a
kisebb, kevésbé ismert szervezetek – sokszor nagyon keményen,
napi szinten küzdenek a fennmaradásért. A menhelyi dolgozók gyakran saját
forrásaikból pótolják azt, amire nem
telik a költségvetésből, márpedig, ha
minden bajba jutott állaton segíteni szeretnének, akkor valahogy meg kell sokszorozni az erőforrásokat. Ebben lehet
hatalmas szerepük az önkénteseknek:
azoknak az állatbarátoknak, akik szabadidejüket áldozzák a menhelyen élő
állatokra, és besegítenek a mindennapi

JÖN A TAVASZ,
FONTOS AZ IVARTALANÍTÁS
Még mindig rengeteg az ivaros kutya
és macska. A tavasz különösen terhelt időszaka a menhelyeknek, csordultig tele vannak a nem kívánt szaporulatokkal, megunt kölykökkel. Aki
teheti, ivartalanítsa kedvencét, ilyenkor sok állatorvosi rendelő és nonproﬁt szervezet kínál akciós vagy ingyenes ivartalanítási lehetőséget!

feladatokba, csak hogy szebbé tegyék az
odazárt élőlények napját.

EGY NAP A CSELLENGŐKNÉL
Váraljai Ágnes július óta szinte minden
vasárnap a Csellengők Állatotthon Alapítvány sétáltató napján önkénteskedik.
Ahogy közösségi oldalán meséli: olyan
kedvesen fogadták és olyan jól érezte
magát, hogy szinte azonnal beszippantotta az egész ottani világ: a kutyák imádata és a szuper csapat. Ági fontosnak
tartja, hogy elmesélje élményeit, hogy
milyen kint egy nap, hiszen, ha ezzel
mások is kedvet kapnak, az óriási segítség a menhelynek. Akár egy-két ember is
nagyon nagy pluszt ad annak a napnak
és a kint dolgozóknak. – Reggel, amikor kiérünk a menhelyre, a kutyák már
száz százalékon pörögnek, hiszen tudják, Isten tudja, honnan, de tudják, hogy
ez az ő napjuk! Ez az a nap, amikor minden róluk szól, amikor kimozdulhatnak
a kennelből, sétálhatnak, játszhatnak és
sok-sok jutalomfalatot kapnak. Imádok
velük sétálni. Van, amelyikhez végig
beszélek, van, amelyik jobban szereti a
simit és hajlandó a séta egy részét is fel-

áldozni érte. Van, amelyikkel csendben
sétálunk. Ő szimatol, nézelődik, nekem
meg jár az agyam. És van, amelyiknél
nincs időm még gondolkodni sem, mert
úgy repülök utána, mint Károly néni. A
lábam alig éri a földet! – írta.
Ági posztjából az is kiderül, menynyien tesznek azért, hogy a menhely
minden egyes lakója boldog és elégedett
legyen a nap végére, amennyire ez egy
menhelyen lehetséges. – Amíg mi sétáltatunk, addig a csapat másik fele a kenneleket teszi rendbe, hogy mire visszaérünk, addigra tiszta legyen a kutyus
helye. Ha mindenki sétált és a kennelek tiszták, jön az etetés, és csodák csodája, mire végzünk, az addig zajos menhely egyszeriben csendes lesz. Mindenki
boldog. Igaz, hogy már menni is alig
tudunk a fáradtságtól, nyirkosabb időben szó szerint nyakig sárosak vagyunk,
de a lelkünk csordultig tele azzal a rengeteg szeretettel, amit a kutyáktól kaptunk. Mert ők csak ezzel tudnak fizetni,
de ez mindennél többet ér!
Ági arra biztat, hogy a kisebb, kevésbé
ismert menhelyeknek is adjunk esélyt,
Vizler-Nyirádi Luca
látogassuk meg őket.

SZEMÉTSZEDÉS, CSERJEÜLTETÉS A SZEBB MONORÉRT

ÚJRA AKCIÓBAN A VÁROSSZÉPÍTŐK
Idén már második alkalommal rendeztek szemétszedést a Monori Városszépítők önkéntesei, hamarosan pedig cserjeültetéssel járulnak hozzá a város szebbé
tételéhez.
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Kaltenecker Andrea kisebb megszakításokkal 2008 óta szedi a szemetet lelkes ismerőseivel. Először a Strázsahegy
központi részeit és a bedőlt pincehelyeket tisztították meg, tavaly a szeméttelep környéke került sorra. Idén már kétszer gyűltek össze, hogy megszabadítsák
Monort az utcai hulladéktól. ‒ Most a
speciális járványhelyzet miatt kisebb létszámú eseményt hirdettünk. Idén vezettük be azt az újítást is, hogy szelektíven
gyűjtjük a hulladékot: a sárga zsákot a
Köváltól kaptuk, a fekete zsákot mi vásároltuk, és az üveghulladékot is külön
gyűjtöttük ‒ mesélte. Összesen 30-35
zsáknyi szelektív szemetet és legalább
ugyanennyi egyéb hulladékot sikerült
felszedni. Külön büszkeség a csapatnak,
hogy minden korosztályból jelentkeztek

segítők: a legfiatalabb önkéntes mindössze 7 éves, míg volt hatvan éven felüli
szemétszedő is. A csapat legközelebbi
projektje egy újabb cserjeültetés lesz,
amit a textilmaszkok, bevásárlószatyrok
és zöldséges zacskók varrásából befolyt
adományokból finanszíroznak. ‒ Már
negyedik alkalommal, minden ősszel és
tavasszal ültetünk fákat. Most egy cserjesort tervezünk a katolikus temető Bercsényi utcai szakaszához. Ezen a részen egy
alacsony légvezeték halad végig a kerítés
közelében, így a fák útban lettek volna,
ezért esett a választásunk a madárbarát
tűztöviscserjére. Figyelni fogjuk, hogyan
alakul a járvány, és ha szükséges, egykét héttel elhalasztjuk az ültetést. Az
önkénteseknek mindenképp regisztrálniuk kell, hogy kisebb csoportokban dolgozzanak, minél kevesebbet érintkezzenek egymással – mondta el lapunknak
VNyL
Andrea.
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TELEPÍTSÜNK MADÁRODÚT
ÉS ROVARHOTELT!

A

madarakra és a rovarokra is oda
kell figyelnünk a mindennapjainkban, sok lényeges, jó dolgot
tesznek a környezetünkben, amit talán
észre sem veszünk. Fontos, hogy segítsünk nekik, akár madárodúk és rovarhotelek kihelyezésével is. A madaraink
nagy része odúköltő, tehát öregebb fák
ágaiban és törzsében természetes módon
képződött odúkba költenek. Ám mára
problémává vált az, hogy ezen fák állománya kezd eltűnni, vagy kivágjuk őket,
vagy kirohadnak. Ezáltal a lehetségesnél
sokkal kevesebb madár él a falvakban és
városokban. Ezen hogyan segíthetünk?
Mesterséges fészekodúk kihelyezésével
lassan, de biztosan vissza tudjuk állítani
a megfelelő madárszámot. Az odúk kihelyezésénél több tényezőre is figyeljünk,
attól függően, hogy milyen madárfajokat szeretnénk megtelepíteni. A madarak
testméretéhez és azok igényeihez alkalmazkodva különböző odúkat kell alkalmaznunk, melyekről bővebben a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján tájékozódhatunk.

A madárodúkról bizonyára sokat hallottunk már, de mi is az a rovarhotel? A
klasszikus méhektől, akik kolóniákban
élnek, vannak eltérő rovarok is, amelyek
magányos életet folytatnak, ám mégis
hasznosak a környezetünkre beporzó
rovarként. Külsőleg annyiban térnek el
az általunk megszokott társaiktól, hogy
nagyrészt szőrösek, bunda szigeteli őket,
mivel már a tél végén vagy a kora tavaszi napokban is aktívak. Ők általában
nem agresszívek, nem fognak bennünket
megcsípni, teljesen barátságosak. A házi
méhek több tízezres kolóniáival ellentétben ezek a méhek szinte ujjvastagságnál
kisebb járatok védelmére bízzák utódaikat. Mi is készíthetünk számukra rovarhotelt: a nádkerítésből körülbelül húsz
centiméteres szakaszt összetekerünk és
azt kihelyezzük egy napsütötte helyre.
Ez bőven elég lesz számukra, hiszen ezek
a magányos méhek és darazsak csupán
annyi nektárt gyűjtenek, amennyi elég
utódaik táplálékául. Ezenfelül megbénított legyeket is befalaznak a kis járatokba,
amiért egyes helyeken kőműves méhek-

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
E m E LTÜ T!
KE
A bérE
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• Kiemelkedő kereseti
lehetőség MINDEN
MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

nek hívják őket. Előrelátó spájzolás ez,
hiszen ameddig bent fejlődik a rovar,
addig ezekkel táplálkozik, majd amikorra
kifejlődik, kirágja magát a befalazott nyíláson és elszáll.
Érdemes már február végén vagy márciusban kihelyezni a rovarhoteleket akár
az erkélyre, ablakpárkányra vagy virágos
balkonládák mellé. A megvásárolt vagy
általunk készített madárodúkat pedig
szinte bármikor kitehetjük, sosincs késő.
A legmegfelelőbb időszak erre is a kora
tavasz, hiszen nem csupán a költési, de a
telelési időszakban is használhatják őket
éjszakázásra. A téli madáretetésen túl is
sokat tehetünk a környezetünk állatvilágáért, arról nem beszélve, hogy az odúk
és rovarhotelek készítése nagyszerű csaJB
ládi program.

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert
belga tulajdonban lévő kisállateledelgyártással és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait
a következő munkakörökbe:

eállíretnódben
Gépab
kos munka

többműsz üzemünkbe.
– több

ezető
Targoncamvunkarendben

os
többműszak üzemünkbe.
– több

tó
Karbantuanrkarendben.

os m
többműszak nyszerelő/mechanikai
la
il
Géplakatos/vrész végzettséggel.
műsze

Operátokrarendben

os mun
többműszak üzemünkbe.
– több
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KÖZÖSSÉG
IDÉN IS IRTANI KELL

NINCS MEGÁLLÁS

IGÉNYELHETŐ A PATKÁNYIRTÁS

A HÁZIORVOSOK
FOLYAMATOSAN OLTANAK

Monoron 2021-ben is folytatódik a patkányirtás, tavasszal és ősszel lehet jelezni az igényt.
Hiába a városiasodó
környezet, a rágcsálók
még így is gyakran elszaporodnak, és nem csak a
vendéglátóhelyeken, élelmiszeripari egységeknél.
Saját otthonunkban is hatalmas károkat okozhatnak, ezen kívül az autókat
és az elektromos berendezéseket is megrongálhatják. Általában az álmennyezetben és
a burkolatban bújnak meg, illetve egyéb tároló- vagy raktárhelyiségekben, a padláson és pincében is találkozhatunk velük. A kisebb háziállatokat is megtámadhatják és számos fertőzést terjesztenek.
Az irtást Monoron egy megbízott vállalkozás végzi azoknál a lakosoknál, akik jelzik igényüket a Kövál Zrt. telefonszámán. Minden évben rögzítik az új igényeket, a címlistát pedig
a Kövál munkatársai adják át a vállalkozó részére, ő keresi fel
a megadott időpontokban az ingatlantulajdonosokat. Méreggel feltöltött dobozokat ad át a lakosnak, amit ki kell helyezni
az érintett területekre.
2021 tavaszi patkányirtás időpontjai a következők: április
03., április 10–11., április 17–18., április 24–25.
Rossz idő esetén az irtás májusban folytatódik.
MS infó

Magócsi Ruhatisztító
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak,
közületeknek egyedi reklámáron.
Kérje ajánlatunkat!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
WC, mosdó, mosogató, lefolyó, zuhanytálca
duguláselhárítása bontás nélkül.
MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

06-20/403-4041, 06-20/581-0586
NINCS KISZÁLLÁSI KÖLTSÉG:

Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Pilis, Péteri, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Vasad.
Egyéb helyszínekre történő kiszállási költségről kérjük,
érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!
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Bár még sokan vannak, akik
oltásra várakoznak, a település háziorvosai és szakdolgozói mindent megtesznek
azért, hogy a vakcina tömeges beadása zökkenőmentes
legyen. Sokszor még a hétvégéik is a lakosság oltásával
telik.
Bár érezhetően nő az emberek türelmetlensége a járványnyal és a korlátozásokkal szemben, a központi oltási terv szerint haladva előbb-utóbb remélhetőleg mindenkire sor kerül,
aki regisztrált. A háziorvosok kizárólag azokat a lakosokat tudják behívni oltásra vagy oltópontra küldeni, akik rajta vannak
az épp aktuális listán, ami a központi nyilvántartásból érkezik.
Az oltottságot pedig az is befolyásolja, hogy a település hány
darab vakcinához tud hozzájutni. Azonban a városvezetés arra
is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság is tud segíteni a minél
nagyobb arányú átoltottságban azzal, ha minél többen regisztrálnak a központi felületre.
Aki regisztrálni szeretne, annak a www.vakcinainfo.gov.
hu felületen a név és a lakcím mellett meg kell adnia az
e-mail-címét, telefonszámát, életkorát és TAJ-számát.
A regisztráció elküldésével tud felkerülni az orvoshoz
kerülő várólistára. A sorrendet befolyásolhatják némely
krónikus betegségek, illetve olyan okok, melyek kizárnak egyes vakcinafajtákat, így mindenkit arra kérnek,
hogy regisztráljon, majd várjon türelemmel, míg háziorvosa keresni fogja. A vakcina típusa határozza meg, hogy
az oltást a rendelőintézetben vagy oltóponton fogja megkapni az illető.
A monori mentők is megfeszítve dolgoznak a lakosságért:
emelt létszámmal vesznek részt a mintavételekben és a betegek szállításában is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és
az Országos Mentőszolgálat egymást követő két napon időszakos koronavírus-tesztállomást is biztosít Monoron a Covidszűrőbusz kirendelésével. A Monori Városi Uszoda parkolójába
érkezhetnek azok, akiknek háziorvosa megrendelte a CovidStrázsa infó
tesztet és nem voltak súlyos tüneteik.

Opel bontott alkatrészek raktárról
2000-es évjárattól napjainkig
Opel gyári új és
utángyártott
alkatrészek
beszerzése
kedvezményes
áron, rövid
határidővel
Roncsautó-átvétel
bontási igazolás
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor, József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com
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A

MEGJELENT AZ 50 ÉVES
GONDOZÁSI KÖZPONT KIADVÁNYA

Monori Gondozási Központ
1970. november 1-je óta működik, és 2020-ban volt az intézmény 50 éves. Úgy tervezték, egy
ünnepség keretein belül emlékeznek
meg az elmúlt időszakról, ám a vírushelyzet közbeszólt. Ehelyett egy mindent magába foglaló kiadvánnyal kedveskednek a monoriaknak.
A kiadvány elkészítéséhez igyekeztek a kezdetektől fogva minden információt összegyűjteni, hogy minél szélesebb
körű tájékoztatást adjanak az intézmény
múltjáról. ‒ Szerettük volna megmutatni,
hogy az intézményünk mivel foglalkozik, milyen szellemiségben dolgozunk,
kik az együttműködő partnereink, hogy
zajlanak a hétköznapjaink, az ünnepeink. Készítettünk interjúkat az alapító
tagokkal, az első vezetővel. Aktuális írásokkal készültünk, de bele került Mécs
László műve is, Áldottak az öregek barátai, ami egy nagyon kedves vers. Fotóval is illusztráltuk, amin az egyik gondozónőnk nagy-nagy szeretettel átöleli
az egyik ellátottunkat. Az előszót Pogá-

csás Tibor János, a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára írta meg.
Illetve Vladár tiszteletes úr hálaadása is
szerepel a kiadványban, hiszen rendsze-

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%-4,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

resen jár hozzánk istentiszteletre az idősek klubjába ‒ összegezte Iványi Margit,
az intézmény vezetője.
A kiadványban megszólaltatták az
ellátottaikat, és olyan ismert személyeket, mint Gulyás tiszteletes úr, aki hoszszú éveken át volt a református egyházközösség tiszteletese. Megemlékeztek
azokról is, akik az elmúlt ötven évben
hozzájárultak az intézmény működéséhez, de archív újságcikkekkel és
fotókkal is színesítették a kiadványukat, amely 80 oldalas, és 1000 példány
készült belőle. ‒ Nehéz 50 év távlatában
mindenkit fellelni, aki segítette a Gondozási Központ munkáját. Ezért szeretettel várom azok jelentkezését, akik
dolgozói vagy együttműködő partnerei, támogatói voltak az intézménynek.
Munkájukat megköszönve át szeretnék adni nekik egy példányt a jubileumi kiadványból – mondta el a vezető,
akit az alábbi elérhetőségeken érhetnek el: 06-29/413-767-es telefonszámon
vagy a Gondozási Központban, a Dózsa
Jurik Bianka
György u. 1.szám alatt.

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft,
havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.
A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket,
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.
hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760
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A képen látható autó
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ISMERJÜK MEG MONOR MENTŐSEIT!
Ahogy a kórházi és a háziorvosi dolgozókra, úgy a mentőkre is hatalmas teher
nehezedik ebben a járvánnyal terhelt időszakban.
A városi mentőállomás munkatársai megállás nélkül azért tesznek,
hogy a településen senki ne maradjon egészségügyi segítség nélkül.

I

smerjük meg a csapatot, akik évek óta a helyiekért dolgoznak – vírustól függetlenül. László Viktorral, a monori mentőállomás állomásvezetőjével beszélgettünk.

‒ Kikből tevődik össze a csapat?
‒ A monori mentőállomáson eddig egy 24 órában futó eset- és
egy mentőgépkocsi teljesített folyamatos szolgálatot, valamint
további három olyan mentőgépkocsi, ami 12 órában – meghatározott napokon dolgozott. A rendkívüli helyzetre való tekintettel azonban bővítésre került az egyik mentőgépkocsi óraszáma.
A mentőállomáson három szakorvos, öt mentőtiszt, 13 főállású
és két részmunkaidős mentőápoló, valamint 13 főállású és két
részmunkaidős gépkocsivezető teljesít szolgálatot.

‒ Régóta alkotnak egy csapatot?
‒ Igen, többségében régóta együtt dolgozó, összeszokott csapat vagyunk. Van olyan munkatársunk, aki itt kezdte a szakmáját és több mint 35 éve dolgozik itt!
‒ Ön miért ezt a hivatást választotta?
‒ A családból többen is az egészségügyben dolgoznak. Az
én szakmai történetem kicsit máshogy indult, hiszen kezdetben
nem itt képzeltem el a jövőmet: állategészségügyi szakmát terveztem magamnak. Ám egy-két iskolai változást követően megszűnt a képzés, ahova készültem, így inkább áttértem az egész-

Autós-Motoros IskolA kft.
Több, mint 30 éve Monoron

távoktatás!
Rutinpálya Monoron
Részletfizetési lehetőség
Érdeklődni lehet:

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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ségügynek erre a területére. 12 éve, 2009 augusztusában álltam
munkába.
‒ Mennyiben más az önök élete, mint egy átlagemberé?
‒ Az életünket pont ugyanúgy éljük, mint bármelyik hétköznapi ember. Nekünk is egy munka ez, semmiben nem különbözik másétól. A legjobb esetben még el is tudunk beszélgetni a
betegekkel, ettől minden nap változatos és érdekes marad. Amiben más, hogy egy mentősnek sosem lesz igazi bioritmusa: a
beosztásunk is úgy készül, hogy próbáljuk az életünkhöz igazítani. Van olyan hét, mikor a törvény által megengedett maximális 72 órát dolgozunk, a következő héten pedig lehet, hogy csak
12 órát. Ez az optimális eset, amikor nincsen vírushelyzet, amikor nincsenek pluszfeladatok és nem kell pluszkapacitást kiállítanunk. Ez volt a békeidőnek mondható időszak.
‒ Hogyan tudják a lelki megterhelést csökkenteni?
‒ Nagyon sokat beszélgetünk a többiekkel, mi vagyunk egymásnak azok, akik ezt a szakmát valóban értik és ismerik. Sokszor nem az a lényeg, hogy megnevezzük a konkrét beteget,
hanem az, hogy magukról az esetekről beszélgessünk, kibeszéljük magunkból azt, ami történt. Ezzel tudjuk egymást segíteni, lelkileg támogatni, és érezni, hogy jól dolgozott a csapat.
Hogy ez továbbra is sikerüljön, az állomáson szabadidőnkben
kisebb továbbképzéseket is szoktunk tartani. Ezen felül a Mentőszolgálat is biztosít pszichológusi és családterápiás segítséget,
valamint különböző konzultációs lehetőségeket. Ezek jelenleg
online elérhetők, de szerencsére a mi mentőállomásunkon erre
nem nagyon volt eddig szükség.
‒ A jelenlegi járványhelyzet mennyiben változtatja meg a hétköznapokat?
‒ Új helyzeteket teremt a védőruházat és a folyamatos fertőtlenítés terén, valamint az esetszámok is jelentősen megnövekedtek, így a terheltség is ennek arányában nő. Házhoz is
megyünk a mintavételre olyanokhoz, akik nem tudnak mintavételi pontra eljutni, illetve megyünk a mintavételi pontokra is,
hogy helyben segítsünk a mintavételben. A súlyosabb állapotú
fertőzötteket pedig az erre a célra kialakított Covid-osztályokra
szállítjuk. Minimális pluszfeladatot jelentett az új fertőtlenítő
módszerek megismerése, de maga a fertőtlenítés nem okozott
meglepetést, hiszen amúgy is minden beteg után fertőtlenítünk. Talán az egyetlen újdonság a védőruházat, mert szigorú
eljárásrendje van a védőruha fel- és levételének is.
‒ A dolgozók között volt megbetegedés?
‒ Szerencsére minimális volt az állomáson a Covid-fertőzöttek száma, mondhatom, hogy a védekezésnek és a védőfelszereléseknek köszönhetően nagyon jól átvészeltük. A mostani időszakra az állomány legnagyobb része már be is van oltva.
– Van olyan emlékezetes eset, amit szívesen idéz fel?
‒ Mindenkinek van sok saját élménye, akár tíz-húsz évre
visszamenőleg is emlékeznek, sokszor még a házra is, ahogy
megyünk az utcákon. Biztosan mindenkinek a legemlékezetesebbek közé tartozik a legelső sikeres újraélesztés vagy az első
sikeres szülés. Sőt nem is csak az első, mert ezek mindegyike
Vizler-Nyirádi Luca
nagyon szép pillanat.
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EGÉSZSÉGHÁZTÓL
AZ ÜGYÉSZSÉGIG
Lebontásra került a Kossuth utcán álló egykori Egészségház,
amely a tüdőbaj elleni küzdelem fellegvára volt egykoron.
Helyére új, modern épületet húznak, ahová az ügyészség költözik.

A

rettegett gümőkór Morbus hungaricus – mindenkit kirázott a hideg,
amikor csak meghallotta: így hívták ugyanis a rettegett tuberkulózist, egyszerűbb nevén a tbc-t. Magyar népbetegségnek tartották, hiszen az 1901-es adatok
alapján hazánkban az elhalálozások egynegyedéért volt felelős. Általában a nedves,
rossz levegőjű, ablaktalan szegényszállásokon, lakásokban szedte nagy számban a roszszul tápláltak, legyengültek körében áldozatait. Mivel cseppfertőzéssel terjedt, az úri
osztály is védtelen volt vele szemben. Nagy
kihívás és feladat volt felvenni a gyilkos kórral szemben a küzdelmet, amelyet a Horthyrendszerben központilag dr. Johan Béla államtitkár, az Országos Közegészségügyi Intézet
megalapítója irányított.

Dr. Johan tevékenysége következtében a 30-as években országszerte elkezdték a tüdőgondozók kiépítését. A Ceglédi
Kisgazda című újság 1937 májusában már
beharangozta az egész monori járást ellátó
tüdőgondozó intézet felépítését. A Monori
Járási Tüdőbeteggondozó Intézet felügyelő
bizottsága 1938. május 14-én írta ki a versenytárgyalást a Monori Járási Egészségház megépítésére. Ugyanebben az évben a
vármegye saját költségvetése terhére 5000
pengő összeggel járult hozzá az Egészségház
kivitelezéséhez és felszereléseihez. A tüdőgondozó egyéb orvosi rendelőkkel együtt
az épülő Egészségházban, a Kossuth utcában került elhelyezésre. A korabeli sajtó a
kor színvonalának megfelelő modern berendezésekről számolt be. A vecsési katolikus
polgári leányiskola 1938-as értesítője mesélte
el, hogy dr. Kovács Imre monori főorvos
2021. április | MONORI STRÁZSA

decemberben a gondozó röntgenjét használva vizsgálta meg tüzetesen a „gyenge
tüdejű” tanulókat, s utána a szülőkkel konzultált a gyógykezelésről. A vecsési polgári
fiúiskola egész tanári karát szűrték 1941 novemberében az Egészségházban a gümőkórra.
A világháború vihara azonban elsodorta a
tüdőgondozás szándékát, de a felszerelését
is: amit a német és magyar csapatok a visszavonuláskor nem vittek magukkal, arra rátették a kezüket a szovjetek.
A háború után mindent elölről kellett kezdeni, ráadásul ismét aggasztó mértékben
nyert teret a betegség. 1952-től egységes plakát és ismeretterjesztő kampányba kezdtek
ellene. Nagy volt a túlzsúfoltság és az elégedetlenség a váróban, az orvosok és asszisztenseik pedig az adminisztratív feladatok
súlya alatt roskadoztak.
A tüdőgondozóknak az
50-es és 60-as években
kifejezetten a tbc elleni
harc volt a feladatuk, mert
egyéb, a tüdőt megtámadó
betegség elvétve fordult
csak elő. Monor kapott
egy újabb modern gépet,
amely felvétel készítésére is alkalmas volt, nem
csak átvilágításra. A tüdőgondozó ekkor költözött
át a Deák Ferenc utca 9.
szám alá, míg a szűrést,
a tüdőfelvételek készítését az Egészségházban,
a Kossuth utca 101. szám alatt folytatták. A
munkát ezen felül egy mobil felvételkészítő
busz is segítette, amely a falvakban járt. Az
elkészült leleteket a szakorvosok értékelték.
Ezután döntöttek a kiszűrt beteg további sorsáról, a kezelés mikéntjéről. Monor 1978-ban
új egészségházat kapott, és sorra költöztek át
a szakorvosi rendelőintézetbe a Balassi Bálint
utca 1. szám alá az orvosi rendelők. Egyedül
a tüdőszűrés, valamint a bőr- és nemibeteggondozó maradt a régi épületben.
A Dr. Gombos Matild Egészségház átadását követően hely szabadult fel a szakrendelőben, így ideköltözött a tüdőgondozó és egyúttal a szűrés is. A régi, korszerűtlen, üresen
maradt épület egykori feladatát elvesztette,
sokáig üresen állt, most pedig lebontották. A
telken új építkezés kezdődött, az oda tervezett modern épület az ügyészségnek fog ottKGA
hont biztosítani.
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HAPPyPET
GuARD

bolha- és kullancsriasztó nyakörv
macskáknak

DREAMIES
jutalomfalat
macskáknak
60g

HAPPyPET
GuARD

bolha- és
kullancsriasztó
nyakörv
kutyáknak

HAPPyPET

tartós hatású
bolhairtó
aeroszol
300 ml

BuSTER
White Dental

kutya fogtisztító
45g
herbal, rosehips

www.
szazaspince. hu
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VÁROSI SÉTA MONORON
Játékos sétára hívja az érdeklődő felnőtteket és diákokat a Vigadó Kulturális és Civil Központ, melynek során
monori emlékműveket és köztereket
érintve ismerhetik meg jobban városunkat! Összeállítottak egy kérdőívet, melylyel igyekeznek tartalmasabbá tenni a
napi sétákat és egyben az online okta-

tást is segítik. A feladatsor papíralapon
is letölthető és nyomtatható, vagy akár
mobiltelefonon, online kérdőív formájában is visszaküldhető. A hibátlan válaszokat adók között értékes könyvutalványokat sorsolnak ki!
A visszaküldés határideje 2021. április 9. Kérjük, hogy a határidőig dobják

be a Vigadó Kulturális és Civil Központ kapualjában (Monor, Kossuth
L. u. 65‒67.) található postaládába a
papíralapú kérdőíveket, vagy töltsék ki
online módon!
Jó szórakozást, és a járványügyi szabályok betartása mellett kellemes sétát
Vigadó
kívánunk Monoron!

ÉPÍTKEZIK?
TEREPRENDEZ?
Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.
Fü-Gi Trió Kft.

Tel.: 06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes
kivitelezés.
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BÁRKI FELHELYEZHETTE AZ ÁLTALA KÉSZÍTETT DÍSZES HÚSVÉTI TOJÁSOKAT

TOJÁSFA DÍSZÍTETTE MONOR FŐTERÉT
A húsvétot megelőző hetekben városunk
főterén ismét köztéri dekorációval segítette a Vigadó Kulturális és Civil Központ
a közösségi élményeket, természetesen a
járványügyi intézkedések betartása mellett. A Kruchió László és kollégái által megálmodott tojásfa reményeink szerint hasonló
örömet szerzett az érdeklődőknek, mint az
adventi kiállítás idején látott díszítés! A március 19-én felállított tojásfa valódi közösségi

HAMAROSAN
MEGJELENIK...
CÉGES
SZAKÁCSKÖNYVÜNK!

5 ÉVE MA
GLÓDON

A könyv megjelenésének gondolatát az az
ötlet inspirálta, hogy legyen emlékünk egymás
receptjeiről, az ételekről, amit céges rendezvényeinken készítettünk, fogyasztottunk és
persze magáról a buli élményéről. Hála a lelkes
kollégáknak és Virágné Ildikó kolléganőnk
áldozatos szerkesztői munkájának, sok különlegesség került a könyvbe. A recepteket sok
személyes fénykép is kíséri, így amellett, hogy
ötleteket „lophatunk” másoktól jobban meg is
ismerhetjük egymást.
Ugyan 2020 nem a rendezvények éve volt,
de még az év elején lehetőségünk adódott a
MagHázban megrendezni a cég 2. disznóvágását. Sok finomság készült és hogy ne vesszen
feledésbe a májas hurka „titkos” receptje,
megkértük Pásztiné Terikét, írja le nekünk az
összetevőket és a folyamatot, amit ő már olyan
sokszor kipróbált otthon.
Ez a recept is szerepel az EKK receptkönyvében,
de most szeretnénk közkinccsé tenni és megosztani veletek, hiszen most van itt az ideje, ha
neki akarunk fogni egy kis házi finomságnak.
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összefogással szépült meg, hiszen arra bárki
felhelyezhette az általa készített díszes húsvéti tojásokat!
A Vigadó gondozásában működő Kreatív
műhely online videósorozat epizódjai között
a tojásfa készítéséről is láthatnak videót, ha
felkeresik társaságunk Facebook-oldalát vagy
Youtube-csatornáját, melyhez olvassák le
mobiltelefonjuk és egy QR-kód-olvasó alkalVigadó
mazás segítségével az alábbi kódot!

MÁJAS HURKA
Hozzávalók 10 kg
hurkához

2 kg sertésmáj, 4 kg
sertéstüdő, 2 kg húsos
tokaszalonna, 1 kg rizs, 80
dkg bőrke, 80 dkg zsír, 20
dkg só,
4 nagyobb fej vöröshagyma,
6 dkg őrölt bors, 4
dkg pirospaprika, majoránna
ízlés szerint.
A nyers májat megdaráljuk a nem túl
puhára főzött bőrkével, szalonnával
és tüdővel együtt. A rizst megfőzzük
a megszűrt abáló lében. Ha kihűlt,
hozzátesszük a darált húsokhoz
a zsírban világosra pirított
vöröshagymával együtt. Hozzáadjuk
a sót, a fűszereket, jól összekeverjük
és a hurkabelekbe töltjük. Fél óra
hosszat abáljuk, majd deszkán
kihűtjük. Zsírozott tepsiben sütjük.
Ajánlatos megszurkálni, nehogy
kifolyjon a töltelék.

Ha szeretnél csapatunk tagja lenni
az alábbi munkakörökbe

várjuk jelentkezésedet
raktáros
8 órás főállású, 3 műszakos munkarendbe
(hétfőtől péntekig)
• kiemelkedő műszakpótlékok (du.: 30%,
éj.: 50%), bónuszrendszer, cafeteria

• beutazás támogatása vagy céges buszjárat
• egészségbiztosítás, sportolási és kulturális
események

Főbb Feladatok

• beérkező anyagok kijelölt helyre való mozgatása,
beérkeztetése, átvétele

• minőségi átvétel után raktári helyre mozgatása és

betanított

Össze
szerelő
operátor

• 8 órás főállású
foglalkoztatás

• heti váltásban
•

könyvelése (SAP), áru összekészítése, csomagolása,
kiadása,
•
• készáru raktárban tárolt anyagok nyilvántartása
•

az állás betöltéséhez szükséges:

• 3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos és 3312
gyalogkisértű targoncakezelői jogosítvány

• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• megoldáskereső hozzáállás, együttműködés,

•

működő 3 műszakos
munkarend
kiemelkedő
műszakpótlékok
(du.: 30%, éj.: 50%)
egészségbiztosítás
szabad hétvégék
beutazás
támogatása,
műszakokhoz
igazodó
céges buszjárat

rugalmasság

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

további információkért keresd fel weboldalunkat
vagy keress minket az alábbi elérhetőségeken!

www.ekkeagle.hu
telefon: 06-70-400-4480
e-mail: info.eihu@ekkeagle.com
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Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban,
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

TErMéKEINK:
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa,
Monorierdő
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg FElKíNálT
POzícIóK:
Főbb feladatok
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot.
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu • http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Minimális elvárások

Előny

A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje

• Középfokú végzettség
• Mechanikai alapismeretek
• Elszánt tanulási szándék

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
• Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
• Be- és kimenő áruellenőrzés
• Folyamatellenőrzés
• Mérőműszerek használata
• Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

• Angol nyelvtudás
• Exel-tábla kezelése

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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SPORT

120 ÉVES A MONORI SPORTEGYESÜLET
Szép évfordulóhoz érkezett a monori sportélet, 1901. március 15-én alapították meg a
Monori Sportegyesületet. Az országban ma is aktív sportszervezetek közül csak kevesen
mondhatják el magukról, hogy ilyen régóta léteznek, így különösen büszkék lehetünk
arra, hogy városunkban működik az ország egyik legpatinásabb sportklubja.

A

Monori SE alapításáról
120 évvel ezelőtt határozott a labdarúgást
kedvelő helyi diákok csoportja, hogy elindulhasson az akkor szerveződő
magyar bajnoki rendszerben. Évről évre erősödött az egyesület, és
1905-ben már Monort is
a labdarúgás egyik fellegváraként említette a korabeli sajtó. A helyi sportkedvelők ez idő tájt a klub bővítése
mellett döntöttek, vélhetően ekkor
alakult meg a birkózó-, a lovas- és az
atlétikaszakosztály. A két legrégebbi, ma
is aktív monori sportág tagjai (labdarúgás
és birkózás) az MSE kezdeti évtizedeiben
is számtalan sikert arattak. A labdarúgók
jó néhány alkalommal végeztek a területi
bajnokságok első helyén és szerepeltek a
legmagasabb osztályban is. A már ekkor
jelentős utánpótlással rendelkező klub felnőtt és utánpótlás-válogatott játékosokat is
kinevelt. A két világháború között a birkózószőnyegen is számtalan országos versenyt, helyi és csapatbajnokságot nyertek
a Monori SE sportolói. Szintén a két világháború között volt először aktív szakosztálya az egyesületnek a tenisz. Ebben az
időszakban indult kék-fehér színekben az
ökölvívó-szakosztály és néhány évig vízilabdasport is működött az egyesületben.
Az 1950-es évekre újjáéledő sportéletben ismét győzni tudó birkózók képviselték a kék-fehér színeket, sőt későbbi
olimpiai pontszerző is nevelkedett
Monoron. Az egyesület további bővülése a kosárlabda helyi népszerűségé-

nek köszönhetően történt:
1967-ben megalakult
a kosárlabda-szakosztály, előbb a női,
majd a férficsapat
indulásával. Ez az
időszak a monori
sportélet egyik legsikeresebb érája
volt, mindhárom
sportágban területi
és országos válogatottakba kerültek be monori
sportolók a felnőttek és az
utánpótláscsapatok között. A
ma is működő szakosztályok közül 1991ben csatlakozott a taekwondo, akik szintén válogatott kerettagokat adtak monori
színekben. Tagjaik 30 év alatt érmek tucatjait hozták haza a versenyekről, és ez alól
már a nemzetközi megmérettetések sem
kivételek. A szakosztály közreműködésével, országos bajnokság helyszíne is lehetett Monor. A 90-es évek nagyon aktívan
és sikeresen teltek az egyesület háza táján.
A két csapatsportágban – labdarúgás és
kosárlabda – egyszerre szerepeltek az
MSE csapatai a nemzeti bajnokságok első
és második vonalában. 1995-ben jelentős
esemény történt a kosárlabda-szakosztály
életében. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége február 26-án ünnepélyes
keretek között átadta a Kosárlabdázás
Városa címet a szakosztálynak és Monor
város polgármesterének. Ebben az időszakban néhány évig asztalitenisz-, lovas,
kutyás- és motokrossz-szakosztályok is
várták a jelentkezőket.
A máig aktív sportágak közül 1999-ben
két szakosztály is csatlakozott az egye-

sülethez: a karate és a ritmikus gimnasztika. A karatékák a hayashi-ha shito-ryu
stílust gyakorolják, szintén szép eredményeket felmutatva hazai és külföldi versenyeken. Közreműködésükkel a közelmúltban Európa-kupának adhatott helyet
váro-sunk. Az rg-szakosztály méltán népszerű a fiatal lányok körében, rendszeres versenylehetőséget biztosítanak tagjaiknak, és több alkalommal szerveznek
Monoron is országos versenyeket. 2005ben az úszószakosztály megalapításával
új sportág csatlakozott a kék-fehér egyesületünkhöz, kihasználva a bővülő városi
infrastruktúrát. A 25 méteres medencében edződő fiatal úszók közül volt aki már
a felnőttválogatott kerettagságig is eljutott. A 120 éves jubileum idején, nyolcadik
szakosztályként a 2020-ban újra az MSEhez csatlakozó tenisz várja a versenyzőket.
Gazdag történelmű egyesületünk
korábbi kerek évfordulóit is ünnepi sportesemények övezték. Az alapítás 60. évében Balczó András későbbi olimpia bajnok
tartott párbajtőr-bemutatót Monoron, és a
Ferencváros – közel 3000 néző előtt – vendégszerepelt a helyi csapat ellen! 1971-ben
a felnőtt férfi és női kosárlabda-válogatott részvételével ünnepelhettük egyesületünk 70. évfordulóját. 10 évvel később
a magyar és a szlovák birkózó válogatott
tette tiszteletét Monoron. Egyesületünk
vezetősége is szeretett volna hasonló színvonalú sporteseménnyel méltó módon
megemlékezni a 120. évfordulóról, sajnos
erre azonban a jelenlegi helyzetben nincs
lehetőség. Készülnek azonban meglepetések az ünnepi évben, melyekről folyamatosan beszámolunk majd az egyesület
megújult honlapján!
Monor SE

takarmányok
Tápok ,
Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3400 Ft/20 kg
Broiler nevelő:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000 Ft/20 kg
Tojótáp:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2900 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:  . 4400 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók,
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9. • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu
2021. április | MONORI STRÁZSA
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton Monorierdő felé.
06-29/412-046
proatlasz@gmail.com

N TA B O LTJ A

Nyitvatartás:
hétfőn zárva
keddtől péntekig 5-től 17-ig,
szombaton: 5-től 13-ig

Csontos csirkemell

Sága dinófigurák

Lecsókolbász

Kurucz lángolt kolbász
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Sertés hátsó csülök

Füstölt csülök

Pecsenyekacsa

Sertés darált hús
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gyorsfagyasztott

Az akciós árak 2021. április 13-tól 24-ig a készlet erejéig érvényesek!

VÁLASSZA AZ ÉV AUTÓJÁT
AKÁR 4 990 000 FORINTTÓL

ÚJ TOYOTA YARIS
2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.hu
www.toyotakovacs.hu

